Tájékoztató a képviselő-testület 2011. február 14-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
December 15-én a 24 ÓRA Szerkesztősége felkérésére bemutatkozó látogatáson volt a
polgármester Tatabányán.
December 15 és január 3. között a tatai Derik Kft. térfigyelő kamerát szerelt fel a Polgármesteri
hivatalra a képminőség tesztelése céljából.
December 16-án Komjáthy László tervezővel egyeztető megbeszélést folytatott az
önkormányzat a kerékpárút létesítésére várhatóan megjelenő pályázattal kapcsolatosan.
Az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt a polgármester.
A Lábatlani Sportegyesület évzáró rendezvénye zajlott le.
December 17-én a Hétforrás Kft. taggyűlésén, majd a Forest Papír Kft. évzáró ünnepi
rendezvényén vett részt a polgármetser.
December 31-én a helyi televíziós műsorszolgáltatásra szerződést írt alá az önkormányzat a
Jurop Telekom Kft.-vel, mivel a korábbi Esztergom televízió megszűnt. A cég az Esztergomi
televízió stábját átvette, változatlan áron vállalta a műsorszolgáltatást, a felvett műsorokat az
interneten is elérhetővé tettük.
Január 10-én a jegyző és a polgármester Székesfehérváron aláírták a hulladékkezelési pályázat
szerződését.
Január 12-én Budapesten a Közlekedési Koordinációs Központban Sztaniszláv Tamás
főtanácsos úrral tárgyalt a polgármester, majd felkereste a MAPI-nál Serfőzőné Kulcsár Ilona
asszonyt a hatályos infrastrukturális pályázattal kapcsolatban.
Január 13-án a Hagyományőrző Klub vezetője kereste meg az önkormányzatot, azzal a kéréssel,
hogy a civil szervezet részére biztosítson megfelelő helyiséget.
Január 18-án a magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatos lakossági tájékoztató hangzott el a
Gerenday Közösségi Házban.
Január 20-án a révátkelőhely című projektnyitó konferenciája volt a Gerenday Közösségi
Házban. A rendezvény sikeres volt, a meghívottak szép számmal megjelentek.
Január 24-én a Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat ülésén a jegyző asszony vett részt, az
ülés témája a Szakszolgálat 2011. évi költségvetése.
Január 26-án Esztergom Város Polgármestere által kezdeményezett polgármesteri találkozón az
alpolgármester volt jelen. Az összejövetel témája tájékozódás az önkormányzatok jelenlegi
helyzetéről.
Január 28-án Pilismaróton a felújított iskola átadó ünnepségén a jegyző asszony vett részt.
Január 31-én a révátkelőhely létesítésével kapcsolatosan riportot adott a polgármester a szlovák
televízió részére.
Mihelik Magdolna polgármester asszonnyal tárgyalás a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat nyergesújfalui épületének megvalósítási helyzetéről.
Február 1-jén a MAPI a Gerenday Közösségi Házban a vállalkozóknak tájékozatót tartott az új
Széchenyi terv keretében megjelenő új pályázati lehetőségekről.
Február 7-én intézményvezetői értekezletet zajlott le az éves költségvetés egyeztetése céljából.

Február 10-én Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt.
A testület második napirendi pont során módosította a 2011. évi munkatervet, mely szerint az
Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki, az
igazgatónő nyugdíjazási időpontjának ismeretében. A nyugdíjra vonatkozó jogszabályok
változása miatt erre valószínűleg év végén kerül sor.
A képviselő-testület vita nélkül -hetedik alkalommal- módosította a 2010. évi költségvetést,
melyre a támogatások és a véglegesen átvett pénzeszközök növekedése miatt került sor.
A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletet. A
polgármester kiemelte, hogy az önkormányzatokat sújtó alulfinanszírozás mellett Lábatlan 1
milliárd forintos költségvetéséből mindössze 78 m forintot kell ingatlanértékesítésből fedezni. A
dologi kiadások és a civil szervezetek támogatása csökkent. Az elmúlt évek előrelátó takarékos
gazdálkodása következtében (iskolaösszevonás, létszámleépítés) az önkormányzat kötelező és
vállalt feladatait is el tudja látni.
A Bartos Kft. az oktatási - nevelési intézmények étkeztetésével kapcsolatban 6,7 %-os díjemelést
kívánt érvényesíteni. A képviselő-testület egyhangú szavazással mindössze az infláció
mértékével (4,9%) egyező emelést tartott indokoltnak.
A vonatkozó jogszabály január 1-jén hatályba lépett változása miatt szükségessé vált a hivatali
helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések szabályainak rendeletben
történő megalkotása. A rendelet az interneten olvasható.
A képviselők elfogadták a 2011-es évre vonatkozó közbeszerzési tervet, mely szerint idén öt
alkalommal kerül sor közbeszerzésre, kerékpárút és révátkelő létesítése miatt, dögkút
rekultiváció kapcsán.
Az Önkormányzat pályázatot írt ki a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár intézményvezetői
álláshelyére, öt éve időtartamra, a pályázati feltételeket a www.labatlan.hu oldalon is
közzétesszük, pályázati határidő: március 31.
Az egyebek napirendi pont során sor került a nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat társulási
megállapodásának módosítására, a testület ingatlanügyekkel foglalkozott, tájékoztatót hallgatott
meg a gasztroenteorológiai szakellátás bevezetésével kapcsolatban, majd zárt ülésen döntött a
Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány vezetőjének megválasztásáról.

